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Designar o (a) servidor (a) MÀNOEL
para acompanhar e fisca.Iizar a
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DESIGNÀÇAO DE FISCÀL DE CONTRATO

Designa servidor: .r r l..j áJ rflPd,!-trir l-

iiscal)zar é exeauci - i:ste :c! i-..1 :, 
".

Cont.rato n'. l'--: lz-:
Ref . Procêsso n"- .!::.-. r 'llfl ,:;

Objeto Contratual: :.: -'- :
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O(a) Sr (a) AMILTON TEIXEIRÀ PINHO, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, considerando. o disposto no art. 6l da Lei 8.666, de
2L de lunho de L993, e a celebração de Contratc entre a (o) FUNDO

MUNIC]PAi DE EDUCÀÇÀO, Como CONTRATANTE e SHOPPING DA CONSTRUÇÀO EIRELI
- ME como CONTRÀTADA.

RESOLVE:

Àrt.
338.807 .002-49,
contratado.

Àrt. 2'

LAME IRA
execuÇão do

Determinar que o fiscal ora designado de'.-erá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anctando em regi-stro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, deterrninando o que for
necessárío à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, er
submeter aos seus superiores, em tempo hábif, as decisÕes e as
providências que ul,trapassarem a sua competência, nos termos da l-ei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos peJ-a CoNTRATADA, em periodícicade adequada ao

objeto do contrato, e durante o 'seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penaiidades legalmente
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas físcais
relativas aos serviços prestados e,/ou aos materiais fc:necidos, antes do
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encami-nhamento ao Einanceiro para pagamento.

Àrt. 3" - Dê-se ciência ao ser-.'idor designado e pui lique-se'

Àrt. 4. - ESta Portaria entra em Vigor na data de s.:a pu}:}icação.

Art. 5' - Revogam-se as disposiçÕes em contrário'

Registre-se,

Publ ique- se,

Cumpra-se.

ITAITUBÀ - PA, i0 de Maio de 2018

AMI LTO1.- T IRA PINIIC
DE EDUCÀÇÀOFUNDO MUNIC

GESTOR (A) DO CONTRATO
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